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1. Que els participants 
incorporin competències 
de recerca i 
manteniment de feina. 

 

2. Que integrin eines de 
reflexió i auto 
coneixement, que els 
permeti millorar 
constantment la seva 
ocupabilitat. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

Competències 

Recerca adaptada al sector professional on es busca la feina. 

Responsabilitat, autonomia i iniciativa al servei d’un projecte 

professional propi. 

Habilitats comunicatives per buscar i mantenir la feina. 

Ús de la xarxa de contactes. 

 

PROPOSEM CANVIAR 

LA MANERA 

D’ENFOCAR EL 

MÒDUL D’ INSERCIÓ 

LABORAL DELS 

CURSOS DE 

FO RMACIÓ 

OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trebal lant 

competències 

habitualment 

poc trebal lades,  

út i ls  per a  trobar 

i  manteni r  la  

feina.  

 

 

 

2. Canviant la  

metodologia  

habitual  per una 

de coaching.  

 

“APRENC A TROBAR I MANTENIR LA FEINA” 
Mòdul Recerca de feina amb metodologia coaching 

 

 
• Ajudant els participats a fer una auto diagnosi sobre el domini de 

les competències, necessari per a poder millorar-les. 

• Establint, per a cada participant, objectius de millora personals en 

les competències de recerca i manteniment de feina. 
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• Simulacions. 

• Pràctica continuada de les competències. 

• Sortides a l’exterior. 

• Treball per als alumnes entre sessió i sessió. 

• Coaching. 

 

EL VALOR AFEGIT 

D’ÚTIL  

 

− Treballem amb 

llenguatge senzill. 

− Busquem la 

millora individual 

de cada 

participant 

(coaching) i 

l’aplicació al 

context laboral 

real. 

− Generem 

emocions perquè 

l’aprenentatge 

sigui més sòlid. 

− Els participants 

poden resoldre 

dubtes en 

qualsevol moment 

del curs, fins i tot 

entre sessió i 

sessió. 
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→ Recomanem separar les sessions de 
treball, per tal que els alumnes puguin posar 
en pràctica les competències treballades. 

Com treballarem 

Calendari Ú T IL  
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